
Alls Ingen Flicka Lastar Ja'

Alls ingen flicka lastar ja,
Därtill ä ja för ringa ;

Men nog vet ja, hvem ja vill ha,
Som hjärtat månde tvinga.
När ho ibland de andra står
Liksom e ros bland liljor små

Ja glömmer allri henne.

Ja, ensam lefve den som vill,
Men ja ska ha min lilla Kari,
Ho ä mej kär, ho hör mig till,
Ja dä ska bli som dä ha vari.
Å herrgårds Per han ska få si

Att ho ä mi å ska så bli
Tills bleka döden oss skiljer.

No Maiden I Should E'er Refuse

No maiden I should e'er refuse,
Too weak were I to wrangle,

But one I know whom I should choose,
That doth my heart entangle.

How fair she stands among them all,
A rose among white lilies small!

I shall forget her never.

Oh, those who can, may live alone,
My Katie I shall marry;

I love but her, and she's my own,
And love with us shall tarry.

That fellow Peter soon shall see
That she is mine, and mine shall be

Till death our hearts do sever.

Swedish folk song
Translation: Henry Grafton Chapman



Barnatro

Har du kvar din barnatro
ifrån hemmets lugna bo?

Kan du bedja än, som förr du alltid bad:
"Gud som haver barnen kär,

se till mig som liten är"
Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

REFRÄNG:
Barnatro, barnatro,

till himmelen du är en gyllne bro.
Barnatro, barnatro,

till himmelen du är en gyllne bro.

Du har kanske vandrat kring,
runt om hela jordens ring,

och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång,
då du hört en gammal sång,

som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

Lik en seglare i hamn
blev du lugn i modersfamn,

då hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm,
när du låg vid hennes barm,

hon din framtid lade tryggt i änglars hand.

Du blir lycklig liksom förr,
om du öppnar hjärtats dörr,

barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd,

och du själv blir glad och nöjd.
Du kan sjunga sen med jubel i ditt sinn:

Text och melodi: Ejnar Westling



Childhood Faith

Have you still your childhood faith
from your home of blessings great?

Can you pray as once you did so long ago:
"God who loves his children all,
watch o'er me, for I am small,"

your old mother's heart with joy would then o’erflow.

REFRAIN:
Childhood faith, childhood faith,

a golden bridge you are to Heaven's gate!
Childhood faith, childhood faith,

a golden bridge you are to Heaven's gate!

You have wandered far and wide
round the earth and ocean tide

and in foreign lands your fortune sought to win.
You have often shed a tear

when a gospel hymn you hear
stirring mem'ries of a home now grown so dim.

Like a sailor safe in port
Mother's arms were your resort,

tenderly she sang of God in glory land.
Soft and warm her voice arose,
on her breast you found repose

as she laid your fate secure in angel hands.

You'll be happy as before
if you open wide the door

and let childhood bliss into your heart again.
All in Heaven will rejoice

when you make the Lord your choice
and can sing with jubilation the refrain.

Anonymous translation



Blott En Dag

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!

Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?

Han som bär för mig en Faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag

dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.

Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.

“Som din dag, så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,

ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.

Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand

blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Text: Lina Sandell-Berg



Day By Day

Day by day Thy mercies, Lord, attend me,
O what comfort in this hope to rest!

All that Thou in love divine dost send me,
Draws me, Savior, closer to Thy breast.
Thou dost love more tenderly than ever

Earthly father careth for his own;
Sorrow’s heavy burden Thou wilt never

Suffer me to carry all alone.

Thro’ life’s devious paths Thou e’er wilt guide me,
For each need wilt give me plenteous grace;
In temptation’s storms wilt safely hide me,

Till in glory I behold Thy face.
Thou hast promised for each day and hour
Grace to trust, and strength to do Thy will:

“As thy day is, so shall be thy power,”
This the gracious word Thou speakest still.

O what joy beneath Thy heav’nly favor,
Trustingly to rest my soul in Thee;

Help me, Lord, that I may never waver,
Nor forget Thy loving care for me;

For I know, no matter what betide me,
Thou wilt ever hold me by the hand;

With thy presence, Savior, here to guide me,
I shall reach at last the goodly land.

Lina Sandell-Berg
English translation: Ernest Edwin Ryden



Grythytte-Pågen

Ja' ä' blott en fattuger torparepåg.
Hoppsuderuderullanlanlej.

Å far min den kallar di Annikas måg.
Hoppsuderuderullanlanlej.

Mor mi ho' ä'
Fattuger mä'

Väfver å spolar
Å trallar å gnolar :,:

Hoppsuderuderullanlanlej. :,:

Hos Grythyttebo'en ja' tjänar som dräng
Hopp etc.

Å där får en knoga i fullan bosfläng
Hopp etc.
Plöja å så,

Slakta å flå,
Knoga å plita

Å klätraserna slita :,:
Hopp etc. :,:

Om mörna knappt sola ä' oppe en fot
Hopp etc.

Förrän boen kommer så trin' som ett klot.
Hopp etc.

Dundrar å svär
Opp mä dej Per.

Hör hva' ja' ber dej
För annars ja' ger dej :,:

Hopp etc. :,:

Då duger dä inte å svara som så
Hopp etc.

Ja' sömnuger ä' å ja' vill inte gå
Hopp etc.

Då ska' en tro
Röer som blo'

Blir han i snuten
Å otäck i truten :,:

Hopp etc. :,:



Å piga ho' ä' int' så rasande kry
Hopp etc.

På en gång ho' kan inte mjölka å sy
Hopp etc.

Sejer som så Per kanl'e gå
Å fora de kräka

Åt mej stackars däka :,:
Hopp etc. :,:

Ja' tror att ho' gärna vill ha' mej te' man
Hopp etc.

I Julas ja' ga'na en sölkesduk grann.
Hopp etc.

Ho' ble' så gla'
Tack ska' du ha'
Kära min Pelle

Du får föll i ställe :,:
Hopp etc. :,:

Ja tänk er va' roligt dä ska' bli ändå
Hopp etc.

Få sitte ve vagga å sjunga som så
Hopp etc.

Pojken så rar
Glor stint på far

En fet'en en tjock'en
Vi snart få'en tock'en

Hopp etc. :.:

Lars Bondeson



Guldgrävarsången
The Prospector’s Song

En gång i fjärran väst, vid Stilla havets kust
jag fann mig själv en sommardag,

mitt hjärta slog med lust och snart med mod
på land jag stod.

Jag tänkte gräva guld, bli rik och få betjänt,
men mina planer gick omkull och jag fick ej en cent,

men aldrig förr mig bättre hänt.

REFRÄNG: Ty jag blev frälst, och härligt frälst
och jordens skatter få vem som helst.

Jag byter ej bort den skatt jag fått
för millioner, jag mår så gott.

Jag reste hit och dit, att söka guld och glans,
jag strävade och med all flit att vinna ärans krans

jag ville opp till högsta topp.
Jag tänkte ej uppå att när min famn var full,

jag måste bort ifrån det gå och lämna mitt schatull
på denna jord, och själv bli mull.

Man slåss om torvorna, idag just liksom förr
och ser ej stackars Lasarus där utanför sin dörr

blott för sin skatt — och sen blev natt.
Då klappar döden på, vem kan då hjälpa, vem?

Den rike mannen måste gå från guld och vinning slem.
Men Lasarus han fick gå hem.

Att vinna ära här det aktar jag ej stort.
Mitt namn i himlen skrivet är och genom himlens port

en gång jag går och kronan får.
Betyder minus här om kassan ej är full.

Att vara himmelsk miljonär är mera värt än gull,
ty banken där går ej omkull.

Text: Fredrik Arvid Bloom
Melody: traditional



Some Day The Silver Cord Will Break
Han Brister Snart, Min Silvertråd

Some day the silver cord will break,
And I no more as now shall sing;
But oh, the joy when I shall wake

Within the palace of the King!

And I shall see Him face to face,
And tell the story—Saved by grace;

And I shall see Him face to face,
And tell the story—Saved by grace.

Some day my earthly house will fall.
I cannot tell how soon ’twill be;
But this I know—my All in All

Has now a place in Heav’n for me.

Some day, when fades the golden sun
Beneath the rosy tinted west,

My blessèd Lord will say, “Well done!”
And I shall enter into rest.

Some day: till then I’ll watch and wait,
My lamp all trimmed and burning bright,

That when my Savior opens the gate,
My soul to Him may take its flight.

Lyrics: Fanny Crosby
Melody: George C. Stebbins,



Jäntblig

Och akten er för jäntor
och deras falska blig,

det är en falsker jäntas blig,
som haver krossat mig,

med blig har hon betagit mig,
med blig har hon bedragit mig.

Hon bligade åt alla,
hon bligade åt mig,

hon lovade att följa mig
på livets tunga stig,

men kom en ann och vinkade,
hon neg och bleg och blinkade.

Hon neg och bleg åt alla
och sade alltid ja,

ty allesamman gossarna,
dem ville jäntan ha,

må raggen ta allt nigande
och blinkande och bligande!

Och nu så är vi gifta
och nu så är hon min,

varenda kväll går hon på dans
med hjärtevännen sin,

sen går hon hem och dänger mig,
jag tror jag går och hänger mig.

Text: Gustaf Fröding
Musik: Björn Halldén



Lassies’ Eyes

Now tak' ye heed o' lassies
An' their deceitfu' glance:

It is a lassie's treach'rous eyes
Ha' led me sich a dance!

Her eyes they set the noose for me,-
An' now she has nae use for me!

She'd blinkin' eyes for a' men,
She'd blinkin' eyes for me,

Gae me her aith she'd follow
My rade where'er it be.

But cam a chiel she'd blink at him
An' dook at him an' wink at him.

She dooked an' keeked at a' men,
An' always she said " Yes,"
For everything in trousies
The hizzie wad possess.

A plague on a' sich duckin' anes
An' keekin' anes an' cluckin' anes !

An' syne we ha' been wedded
O quick the truth I fan':

She gaed oot ilka night to dance
Wi' her best fancy man:

Then hame she cam an' dang me: —
I think I'll gae an' hang me!

Gustaf Fröding
English translation: C. D. Locock



Josefin Med Symaskin
Josephine With Her Sewing Machine

Det var en gång en flicka som hette Josefin,
Josefin-fin-fin, Jose, Jose, Josefin.

Den enda skatt hon ägde det var en symaskin,
Symaskin, skin, skin, sy-ma-ma-ma-ma-maskin.

Hon hade ock en fästman, som hette Jonatan,
Jonatan-tan-tan, Jona-Jona-Jonatan,

och han var inte fager, men hon var likadan
likadan-dan-dan, lika-lika-likadan.

Han ägde en skuta, som uppå böljan for
böljan for for for, uppå blåa böljan for.

Den hade han fått ärva utav sin gamla mor.
Gamla mor mor mor, gamla mormorsmormorsmor.

Han skrivade ett brev till sin kära Josefin
Josefin-fin-fin, Jose, Jose, Josefin.

Han bjöd'na uppå skutan med hennes symaskin
symaskin, skin, skin, sy-ma-ma-ma-ma-maskin.

Och när de hade seglat uppå den blåa sjö,
blåa sjö, sjö, sjö, blåa, blåa, blåa sjö,

de stötte mot en klippa invid den gröna ö,
gröna ö, ö, ö, gröna, gröna, gröna ö.

Och Jonatan han sade: Jag tror vi sitter fast
sitter fast, fast, fast, sitter, sitter, sitter fast,
jag tror vi måste slänga en del av vår ballast
vår ballast, last, last, vår balla-la-la-la-last.

Så slängde han ballasten och det var symaskin
symaskin, skin, skin, sy-ma-ma-ma-ma-maskin,

och efter den så slängde han sin kära Josefin,
Josefin-fin-fin, Jose, Jose, Josefin.

Nu går han där och sörjer sin kära Josefin
Josefin-fin-fin, Jose, Jose, Josefin.

Som sitter där i havets djup och trampar symaskin,
symaskin, skin, skin, sy-ma-ma-ma-ma-maskin.

Skånska Lasse 



JOSEPHINE WITH HER SEWING MACHINE

There was once a girl named Josephine
The only treasure that she had was a sewing machine

She also had a fiancé named Jonathan
And he was not good-looking and neither was she

He owned a schooner which rode upon the waves
That he had inherited from his old mother

He wrote a letter to his beloved Josephine
and asked her to come on board the ship with her sewing machine

And when they had sailed on the blue seas
they struck a rock near a green isle

And Jonathan said I think we are stuck
I think we should toss out some of our ballast

So he tossed the ballast overboard and it was the sewing machine
and next he tossed his beloved Josephine

Now he goes and mourns his beloved Josephine
Who sits in the ocean depths and pumps the treadle 

of her sewing machine

Skånska Lasse
Literal translation



Jungman Jansson

Hej å hå, Jungman Jansson.
Redan friskar morgonvinden,

sista natten rullat undan
och Constansia skall gå.

Har du gråtit med din Stina
har du kysst din mor på kinden,
har du druckit ur ditt brännvin

så sjung hej och hå!

Hej å hå, Jungman Jansson,
är du rädd din lilla snärta

skall bedraga dej, bedraga dej
och för en annan slå?

Och som morgonstjärnor blinka,
Säj, så bultar väl ditt hjärta!

Vänd din näsa rätt mot stormen
och sjung: hej å hå!

Hej å hå, Jungman Jansson,
kanske ödeslotten faller,

ej bland kvinnfolk, men bland hajarna
i Söderhaven blå.

Kanske döden står och lurar
bakom trasiga koraller.

Han är hårdhänt men hederlig,
så sjung: hej å hå!

Kanske sitter du som gammal
på en farm i Alabama,

medan åren siktas långsamt
över tinningarna grå.

Kanske glömmer du din Stina
för en sup i Yokohama —

det är slarvigt men mänskligt
— så sjung, hej å hå!

Dan Andersson



Sailor Jansson

Hey, yeo-ho, sailor Jansson,
Now the morning wind is blowing,

Now last night is past forever,
And the Constancy must go.

If you've kissed your mother's cheek
And mingled tears with Stina's, flowing

— If you've had your swig of brandy,
Then sing hey, yeo-ho!

Hey, yeo-ho, sailor Jansson,
Do you fear your little lady

Will betray you, yes, betray you
For another sailor beau?

Though your heart is beating fast
— As twinkle stars in dawnlight shady,

Turn your nose out to the tempest
And sing hey, yeo-ho!

Hey, yeo-ho, sailor Jansson,
Maybe Fate will have you falling

Not among the lovely ladies,
But where sharks swim to and fro;

And among the ragged coral
Maybe death awaits your calling
— He is hard, but he is honest,

So sing hey, yeo-ho.

Maybe some day you will have
A little farm in Alabama,

While your hair is growing greyer,
And the years are sifting slow.
Maybe you'll forget your Stina

For a girl in Yokohama —
That is careless, but it's human

— So sing hey, yeo-ho!

Dan Andersson
English translation: Helen Asbury 



Kärlekens Besvärlighet
The Troubles Of Love

Å moderen ho talade te doteren så här:
Nu kan dä va på tiden att du fäster dej en kär!

Du ä bleker å gul,
du bler gammel å ful

å ti´n han löper unna som ett spennerockahjul.

Nej, ja kan inte lia att di kösser mej på mun!
En blir så ånnatröten bara på e lita stunn.

Köss på köss vell di ha,
dä kan allri va bra

för hjärtat å för levern å för bägge longera!

Å moderen ho talade å svarade igän:
En köss får en la tôla ve, äss en ska ha en vän!

Nog kan kära hitta på
varre stollatyg än så,

å kvenna, ho får lia å får tacka te ändå!

Kanhända ja kan lia att di kösser mej iblann,
men allri kan ja lia att di lägger snus ve tann!

Dä en helt annan sak
när di toggar tobak

men snus, dä ger en besker å besynnerlig smak!

Å moderen ho talade å svarade bardus:
Var finns då väl en kär som inte gagnar läppasnus?

Dä ska kröddas på allt,
å si snus ä som salt,

å en köss förutan snus ä som en blolöser palt!

Kanhända ja kan lia att di snus lägger in,
men allri kan jag lia att di loktar brännevin,

nätt å jämt att di slår
uppå rocken en tår,

när som på söndagsmorgonen te körka di går!

Å moderen ho talade å svarade så här:
Gu tröst oss arma barn, ja tror du allri får nån kär!

Nä, du gör dej fin,
för så långt sola skin,

så finns dä ingen kär som inte gagnar brännevin!



Nu haver jag bedragit dig, o kära moder min!
För jag kan li bå köss å lokt å brännevin,

å dä ä utan smek
som jag vurti så blek,

för kära, di ä gjorda blott å falskhet å svek!

Text: Albert Engström
Musik: Traditionell





Näckens Polska

Djupt i hafvet på demantehällen
Näcken hvilar i grönan sal.

Nattens tärnor spänna mörka pällen
öfver skog, öfver berg och dal.

Kvällen härlig står i svartan högtidsskrud;
när och fjärran ej en susning, intet ljud

stör det lugn öfver nejden rår,
när hafvets kung ur gyllne borgen går.

Ägirs döttrar honom sakteliga
gunga fram på den klara sjö.

Harpans ljud de gå så sorgerlia,
söka fjärran en våg att dö.

Fast hans öga står åt dunkla himmelen:
ingen stjärna bådar nattens drottning än.

Fröja smyckar sitt gyllne hår,
|: och Näcken så sin sorg på harpan slår.

Nattens tärnor, klara stjärnor alla,
gå till dans i den stilla kväll,

när de skära silfvertoner skalla
öfver stranden från häll till häll.

Men, när blodig dagens drott i östern står,
bleknande och rädd den lilla stjärnan går;

sorgligt afsked hon blickar ner,
och gyllne harpan klingar icke mer.

Text: Arvid August Afzelius
Musik: Traditionell melodi



The Watersprite

'Neath the waves on crystal rock reclining
Lies the Neck in his sea-green hall,

While the maidens of the night are twining
Veils of gloom o'er hill and dale.

Fair the evening stands in festal, bright array,
Far and near no sound is heard, no breeze astray

Breaks the calm o'er the land that lies
When now the Sea-King from his waves doth rise.

Aegir's daughters rock and waft him slowly
Onward, on o'er the crystal sea,

While their harp-tones mournful, sad, and lowly
Seek in distant waves to die.

Though his eyes he lifts, and scans the sky above,
Not a single ray reveals the star of love;

Freya dresses her golden hair,
He strikes his harp to tell of his despair.

As he with rapture strikes the golden string.
Maids of night, all stars so brightly beaming,

Go ye dance in the evening still,
While his harp's clear silver tones are streaming

O'er the shore, over rock and hill.
When the day's red king doth in the east arise,

Pale and fearsome then the shy star-maiden flies,
Sad farewells then her glances pour:

The golden harp-strings now are heard no more.

Arvid August Afzelius
English translation: Henry Grafton Chapman



Sockerdricka
Emil Norlander och Max Uyma

Gärna jag hyllar nykterhet,
d’ä nå’t så nyktert uti det.

Man får alls inte dricka sprit,
om ock man häller vatten i’t
“Kotoddar” däremot man får,

av tocke dock jag illa mår.
Nej, ack, jag mår liksom en prins,

så länge sockerdricka finns.

REFRÄNG:
Men jag ska' be att jag får sockerdricka,

då blir jag glad liksom en vaktparad.
Man får  så'n gruvlig, ljuvlig härlig hi-icka.

Jag blir så glad, jag blir så glad, så jag vet ej vad!

En sorts  som kallas publikum,
den ska' jämt ha champagneskum,

eller som ock det kallas sekt,
för att bli  riktigt säll och knäckt.

Ändra burgånjer-vin  ska' ha',
som också knäcker ganska bra.

En del som högre leva vill ta'
— bägge två och lite till . . .

Vårt gamla älskliga System,
det fägnar om sitt créme la créme
med nå't som nubbe kallas plär
och är som vatten ungefär. . .

Men nu ska' man ta' i med kraft
med fransk två-kronors-druvo-saft,

vilken lär riva när den ta's
precis som pulvriserat glas . . .

När som min sista timma slår
och jag vid himlaporten står,

liksom en ängel, stor och trygg,
med ljusa vingar på min rygg,
så träder gamle Petrus fram

och bjuder mej en välkomstdramm,
en blandning, som ska' vara bra,

av nektar och ambrosia . . .



SOFT STUFF
 Emil Norlander

Gladly I praise temperance,
there is something so sober about it.
One should not drink alcohol at all,

unless one pours water on it.
There are remedies to take, however,

when you are feeling poorly.
No, I feel like a prince,

as long as there is lemonade.

REFRAIN:
But I will pray that I get lemonade,

it makes me happy like a guard parade.
One gets such a giddy, witty, lovely feeling.

It makes me glad, I am so glad, I don’t know what!

A part of society
will continue to have champagne foam

or as it is also called sec,
To be truly content and intoxicated
one should have burgundy wine,

which also has a pretty good kick.
Those who wish to live above the rest
will have both of them and then some.

Our lovely old System,
delights in its crème de la crème,

a kind of  schnapps
that is practically like water.

But for something really strong
one should try French two-cent grape juice,

which is likely to tear you apart
like pulverized glass.

As my last hour strikes
and I stand before the gates of heaven,

like an angel, safe and secure,
with glowing wings on my back,

old Peter will step forward
and offer me a welcoming dram,
a mixture, which should be good,

of nectar and ambrosia . . .



Stenkuplett
Stone Couplet

För ro skull en visa jag ämnar att sjunga om sten.
Fast rimmena blifva så tjocka å tunga som sten,

Jag gnolar likväl uppå enklaste trallen
Och kokar en soppa på denna metallen.

Hvad visan blir lustig,
Och soppan blir mustig — på sten!

Ja, sten är en ypperlig, härlig Guds gåfva. — På sten
Herr Jakob sig tyckte förträffligen sofva allen'.

När byggnaden stannade af uti Babel,
Så tornet såg ut som en afhuggen snabel,

Hvad vållade grälet
Hos byggnadsbefälet? — En sten.

Och Sturarne alla de brukade namnet af sten.
Och Gustaf den förste bevisade gagnet af sten.

I sten stå ock stundom bokstäfver att läsa,
I sten törnar också rätt ofta en näsa.

Ja, hela naturen
Ä' tecknad å skuren — i sten.

Det bildas båd' krukor och grytor och grottor af sten.
Det enda, som inte uppätas af råttor, är sten.

Otroliga sorter det finnes af stenar,
ädelsten, tegelsten, gråsten, rännstenar.

I sistnämnda mången
Har legat där fången — som sten.

Hur mången i världen har icke ett hjärta af sten,
När sorgen och  fattigdom framkalla  smärta  och men!

Otroligt i världen frambringas af stenar.
Jag hoppas, mitt herrskap förstår hvad jag menar.

Att i yttersta nöd
Skapar Allmakten bröd — utaf stenar.

Lars Bondeson



Beautiful Isle Of Somewhere
Strålande Hem I Fjärran

Somewhere the sun is shining,
Somewhere the songbirds dwell;
Hush, then, thy sad repining,

God lives, and all is well.

REFRAIN:
Somewhere, somewhere,

Beautiful Isle of Somewhere!
Land of the true, where we live anew,

Beautiful Isle of Somewhere!

Somewhere the day is longer,
Somewhere the task is done;

Somewhere the heart is stronger,
Somewhere the guerdon won.

Somewhere the load is lifted,
Close by an open door;

Somewhere the clouds are rifted,
Somewhere the angels sing.

Words: Jessie B. Pounds
Music: John S. Ferris



Tattare-Emma

Den grannesta flicka därhemma, pina å dö,
ä Måns Tattares svartöjda Emma, e däjeli mö.

Hennes hår dä ä svart som di mörkesta nättera!
Ä dä undelit då, att ja längtar ätter’a?

Um bara ni hörde’na skratta, trodde ni mej,
å va ni har svårt för te fatta, dä klara sej.
Hennes mun den är röer, å vita ä tännera,

å mjuka å herrskapsfina ä hännera.

Når speleman inne på logen drillar en dans,
ä Tattare-Emma från skogen den licksta som fanns

te si: ho ä kringest i svingane vänningar
når storpolska går, så dä vischer i klänningar.

Ho ä som ho hadde e fjäder unner si sko.
Å inte en sula åv läder – så dansar ho!

Å var ho ä mä blir dä träter blann fleckera,
Slagsmål blann pojkar di närmesta veckera.

Å far min han säjer därhemma, att ja, ja ä dum,
som håller åv Tattare-Emma – Va bryr ja mej um

att Tattare-Måns, hennes far, ä en stackare,
som skälles för skojare, tjuvstryk å rackare.

Jeremias i Tröstlösa



EMMA THE TINKER

The grandest of lassies back home,
I swear it’s true,

Is the Tinker-Måns’ girl, dark-eyed Emma,
A lovely maid

Now her hair is as black as the darkest of nights,
Not surprising, then, that I long for her!

Now her hair is as black as the darkest of nights,
Not surprising, then, that I long for her!

If only you’d heard her laugh,
Believe you me,

Oh, what you have not understood
Would become clear.

Now her mouth it is red, oh, and white are her teeth,
And oh, oh, as soft as a lady’s are her hands.

When the fiddler playing inside the barn
Strikes up a dance,

It’s her from the woods, Emma Tinker,
Who’s fairest of all

To see: kicks up her heels like no one else,
When it’s time for the polka, so her dress is a-whirl.

She moves just as though she had springs
Under her shoes,

Oh, not just a sole made of leather —
See her dancing!

Wherever she goes, oh, the girls are a-quarrelling,
Lads are a-fighting for weeks in a row.

Oh, my father back home, he just says
That I am a fool,

Who sighs after Emma the Tinker.
But why should I care

If Tinker-Måns, her father, is a poor man,
Who’s known as a cheat and a thief and a rascal.

Jeremias i Tröstlösa
English translation: Mary Katherine Jones



Tryggare Kan Ingen Vara

Tryggare kan ingen vara,
Än Guds lilla barnaskara,
Stjärnan ej på himlafästet,
Fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar,
Uti Sions helga gårdar,

Över dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka,
Skall utur Hans hand dem rycka,

Han vår vän för andra vänner,
Sina barns bekymmer känner.

Se Han räknar håren alla,
Som från deras huvud falla,

Han oss föder och oss kläder,
Under sorgen Han oss gläder.

Gläd dig då, du lilla skara,
Jakobs Gud skall dig bevara,

För Hans vilja måste alla,
Fiender till jorden falla.

Vad Han tar och vad Han giver,
Samme Fader Han förbliver,

Och Hans mål är blott det ena,
Barnets sanna väl allena.

Text: Lina Sandell-Berg



Children Of The Heavenly Father

Children of the heav’nly Father
Safely in His bosom gather;

Nestling bird nor star in Heaven
Such a refuge e’er was given.

God His own doth tend and nourish;
In His holy courts they flourish;

From all evil things He spares them;
In His mighty arms He bears them.

Neither life nor death shall ever
From the Lord His children sever;
Unto them His grace He showeth,
And their sorrows all He knoweth.

Though He giveth or He taketh,
God His children ne’er forsaketh;

His the loving purpose solely
To preserve them pure and holy.

Lo, their very hairs He numbers,
And no daily care encumbers

Them that share His ev’ry blessing
And His help in woes distressing.

Praise the Lord in joyful numbers:
Your Protector never slumbers.

At the will of your Defender
Ev’ry foeman must surrender.

Lina Sandell
Translated: Ernst W. Olson



Vackert Så

Du klagar, men du klagar dumt,
Min gamle hedersvän!

Ditt öga ser allting så skumt,
Som om det grott igen.

Hvad, som ditt sinne stämmer ned,
Jag icke kan förstå.

Du är ju född, att börja med,
Och det är vackert så.

Hvar gång du dig i spegeln sett,
Så såg du väl deri,

Att dig en sällsam ära skett,
Att du fått menska bli.

Du är mot larver och insekt
En sol att se uppå:

Du är af Adams stolta slägt,
Och det är vackert så.

Vår jord tar hand om vår person
Från början och till slut:

Är man ej född med pretention,
Så kan man slå sig ut.

Om du i skogen gör en titt,
Så kan du lita på,

Att du har svamp och blåbär fritt,
Och det är vackert så.

Vår jord visst sparsam vara kan
Att ge, då man vill ha,

Ty hon vill helst, att menniskan
Skall komma sjelf och ta.

I berg och floder finns det gull,
Och om man friskt går på,

Så kan man stoppa fickan full,
Och det är vackert så.

Har du ej gratis fått förnuft
Att bruka som du vill,

Och dito vatten, sol och luft
Och snö och månsken till?
När se’n du en förnyad hud

Hvart sjunde år lär få,
Jag tycker, sannerligt för Gud,



Att det är vackert så.
Och när till slut du andan mist,

Och du är kroppen qvitt,
En himlafärd du gör till sist,

Som du får kostnadsfritt.
Hvem vet, kanske en skönhet då,

Som du ej tänker på,
Skall till din graf med rosor gå,

Och det är vackert så.

Elias Sehlstedt



Vid Siljan Är Mitt Hem

Nu sol gått ner, nu är det kväll,
men stjärnan tindrar än.

Hon tindrar glad, hon är så säll,
när blir jag glad igen?`

Jag varit glad men icke här,
ej detta land min hembygd är

Vid Siljan är mitt hem.

Jag minns så väl, jag hörde den,
hur skogen susar där.

Och stugan vår, som stod vid den,
ej glömd av mig hon är.

Hon var så låg men kär ändå,
än torde den i dalen stå,
vid Siljans sköna strand.

Och Gud som hörer än de små,
och läker hjärtats sår.

Och låt mig än en gång få gå,
var Siljans stränder nå.

Där vill jag kämpa livets strid,
och sluta där mitt liv i frid,
vid Siljans sköna strand.

En Dala-son från fjärran land,
sin längtan klagar så.

Och vågorna som slå mot strand,
de nog varann förstå.

Vid minnen av de flydda da'r
i ögat stiger tåren klar,
likt Siljans silvervåg.

Lars Lunell



LAKE SILJAN IS MY HOME

Now sets the sun, and evening comes,
a star already shines.

It brightly shines and looks serene,
when will I be happy again?

I once was happy but am not here,
my home is not in this land,

Lake Siljan is my home.

I remember so well how I heard the sound
of the forest sighing there.

And our little house that stood nearby
I have not forgotten.

It was quite humble yet precious
and down in the valley stood

on Siljan’s lovely shore.

And God who listens even to the little ones
and heals the wounded heart,

let me once more return to Siljan’s shores,
and face life’s struggles

and live out my days in peace
on Siljan’s lovely shore.

A son of Dala in a distant land
of his longing complains.

And the waves beating against the shore,
they probably understand.

At the memory of bygone days
tears well up in his eyes
like Siljan’s silver wave.

Lars Lunell
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